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สารบัญ
บทความวิชาการ:
Metabolic syndrome กับโรคปริทันต์(2) 4
ฟันในเอป
6
บทความพิเศษ:
ปรนิบัตินายท่าน... เมี้ยว...เหมียว
8

เทคนิคข่ายข่องออนไลน์ ให้เริ่ด! ให้ปัง!
บทความออกหน่วย
DENT NEWS

12
15
19

หนังสือข่่าวสารทันตแพทย์
กองบรรณาธิิการ ประสิิทธิ์ิ� ภวสิันต์์ อิิสิระพงศ์์ แก้้วก้ำ�เหนิดพงษ์์ พิมพ์ร�ำ ไพ โรจนก้ิจ สิินธิ์ว�ชีีวะ สิมโภชี อิังคณ�วิรยิ �รัก้ษ์์
ฝ่่ายศิลป์ อิัญมณี คงชีีพ� ฝ่่ายโฆษณา ชีิต์ศ์ัก้ดิ� สิุวรรณโมลีี ฝ่่ายบริหาร ชีวลีิต์ ก้�ญจนโอิภ�สิวงศ์์

ข่าวสารทันตแพทย์
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-539-4748, 02-932-3176 โทรสาร. 02 -514-1100
e-mail : dat.newsdental@gmail.com หรือ thaidentalnet@gmail.com
web : www.thaidental.or.th
issn : 0857 - 5841

บทความวิชาการ

Metabolic syndrome
กัับโรคปริทันั ต์์(2)

ในฉีบับที�แลี้ว เร�ได้พ้ดคุยก้ันถ่งคว�มสิัมพันธิ์์ข่อิงโรค
ปริทันต์์ก้ับโรคข่อิงระบบเมท�บอิลีิค โดยได้อิ้�งอิิงร�ยง�นข่อิงทีม
นัก้วิจัยจ�ก้ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
ทีไ� ด้แสิดงคว�มสิัมพันธิ์ร์ ะหว่�ง เชีือิ� ก้่อิโรคปริทนั ต์์ ทีไ� ปรบก้วน สิมดุลี
ข่อิงเมแทบอิลีิสิมข่อิงระบบก้ลี้�มเนื�อิ ซี่�งอิ�จจะเก้ิดจ�ก้ ก้�รที�เชีื�อิ
P. gingivalis ไปรบก้วนสิมดุลีข่อิง gut microbiome ซี่�งในคว�ม
เป็นจริงแลี้ว นอิก้จ�ก้ร�ยง�นฉีบับหลีัก้ทีใ� ชี้ในก้�รอิ้�งอิิงนัน� ก้็ยงั มี
ร�ยง�นอิีก้จำ�นวนม�ก้ทีแ� สิดงถ่งผู้ลีข่อิงเชีือิ� P gingivalis ทีม� ต์ี อิ่ สิมดุลี
ข่อิง gut microbiome โดยปร�ก้ฏก้�รนีเ� ก้ิดข่่น� ได้อิย่�งไร แลีะเก้ีย� ว
อิะไรก้ับ metabolic syndrome ก้็จะข่อิอินุญ�ต์ม�ข่ย�ยคว�มต์่อิ
ในต์อินที�สิอิงนี�นะครับ
ก้่อินทีจ� ะเลี่�เรือิ� งต์่อิ ข่อิข่ย�ยคว�มคำ�ว่� dysbiosis อิีก้ครัง�
ว่�หม�ยถ่ง ภ�วะคว�มไม่สิมดุลีข่อิงจุลีินทรีย์ หรือิแบคทีเรียใน
ร่�งก้�ย โดยเฉีพ�ะในระบบท�งเดินอิ�ห�ร ซี่ง� โดยนัยแลี้ว หม�ยถ่ง
ก้�รลีดลีงข่อิงแบคทีเรียที�ดี แลีะก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงแบคทีเรียก้่อิโรค
โดยทัว� ไป สิมดุลีทีด� ข่ี อิงเชีือิ� ในท�งเดินอิ�ห�ร นอิก้จ�ก้จะชี่วยในก้�ร
ย่อิยอิ�ห�รมีประสิิทธิ์ิภ�พแลี้ว ยังชี่วยสิ่งเสิริมระบบภ้มคิ มุ้ ก้ันข่อิง
ร่�งก้�ย โดยก้�รสิ่งเสิริมคว�มแข่็งแรงข่อิงเซีลีลี์บุท�งเดินอิ�ห�ร
(ซี่ง� ปก้ต์ิเซีลีลี์บทุ �งเดินอิ�ห�รเหลี่�นี� จะย่ดโยงก้ันอิย่�งแข่็งแรงด้วย
โปรต์ีนที�เรียก้ว่� tight junction ซี่�งทำ�หน้�ที�เป็น barrier ป้อิงก้ัน
ก้�รแพร่ผู้�่ นข่อิงสิ�รทีไ� ม่พง่ ประสิงค์เข่้�สิ้ร่ �่ งก้�ย) โดยทีภ� �วะ dysbiosis จะสิ่งผู้ลีต์่อิก้�รทำ�ง�นข่อิงเซีลีลี์ผู้ผูุ้ นังท�งเดินอิ�ห�ร ทำ�ให้
tight junction ระหว่�งเซีลีลี์มีจำ�นวนลีดลีง เป็นผู้ลีให้เชีื�อิก้่อิโรค
หรือิสิ�รพิษ์จ�ก้เชีื�อิก้่อิโรค สิ�ม�รถผู้่�นเข่้�สิ้่ร่�งก้�ยได้ม�ก้ข่่�น
ห�ก้มอิงย้อินม�ที�คว�มสิัมพันธิ์์ข่อิง oral bacteria ก้ับ
แบคทีเรียที�พบได้ในอิุจจ�ระข่อิงคนเร�นั�น มีร�ยง�นจ�ก้ the
Human Microbiome Project ที�เปรียบเทียบชีนิดข่อิงแบคทีเรีย
ในชี่อิงป�ก้ แลีะในอิุจจ�ระข่อิงอิ�สิ�สิมัคร พบว่� ร้อิยลีะ 45 ข่อิง
อิ�สิ�สิมัคร จะมี จีนัสิ ข่อิงแบคทีเรียในชี่อิงป�ก้แลีะในอิุจจ�ระ
เหมือินก้ัน ซี่ง� สินับสินุนว่� แบคทีเรียในชี่อิงป�ก้สิ�ม�รถลีงไปเจริญ
เต์ิบโต์ในลีำ�ไสิ้ได้ โดยก้�รเคลีือิ� นย้�ยไปก้ับนำ�� ลี�ย จ�ก้ก้�รประม�ณ
จำ�นวนแบคทีเรียทีพ� บในนำ��ลี�ย แลีะปริม�รข่อิงนำ��ลี�ยที�ผู้ลีิต์แลีะ
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ถ้ก้ก้ลีืนในแต์่ลีะวัน มีก้�รค�ดก้�รก้ันว่� ผู้้้ป่วยโรคปริทนั ต์์สิ�ม�รถ
จะก้ลีืนเชีือิ� P. gingivalis ได้ม�ก้ถ่ง 1012-1013 ต์ัวต์่อิวันเลียทีเดียว
เชีือิ� P. gingivalis เป็นเชีือิ� ทีสิ� �ม�รถก้่อิให้เก้ิดภ�วะ dysbiosis ได้ทั�งในชี่อิงป�ก้แลีะในท�งเดินอิ�ห�ร ก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงเชีื�อิ
P. gingivalis ในท�งเดินอิ�ห�รนัน� จะทำ�ให้เก้ิดภ�วะ endotoxemia
หรือิภ�วะก้�รมีสิ�รพิษ์ที�สิร้�งม�จ�ก้แบคทีเรียแก้รมลีบในระบบ
ไหลีเวียนโลีหิต์ แลีะนำ�ไปสิ้่ภ�วะ metabolic disorder ได้
ซี่ง� ปร�ก้ฏหลีัก้ฐ�นในหน้ทดลีอิงว่� ถ้�ให้หน้ได้รบั เชีือิ� P. gingivalis
ท�งอิ�ห�รสิัปด�ห์ลีะสิอิงครั�ง เป็นเวลี� 5 สิัปด�ห์ จะทำ�ให้ระดับ
endotoxin แลีะ insulin ในก้ระแสิเลีือิดเพิม� สิ้งข่่น� แลีะทำ�ให้เซีลีลี์
ข่อิงผู้นังลีำ�ไสิ้ มีปริม�ณข่อิง tight junction ลีดลีง
ในอิีก้ก้�รทดลีอิงหน่�ง เป็นก้�รให้เชีื�อิ P. gingivalis
ในจำ�นวนม�ก้เพียงครั�งเดียว ซี่�งก้็พบว่�เพียงที�จะทำ�ให้เก้ิดก้�ร
เปลีี�ยนแปลีงข่อิง tight junctionรวมทั�งทำ�ให้สิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิ
แบคทีเรียสิ�ยพันธิ์์ Bacteroides ต์่อิ Firmicutes เปลีี�ยนแปลีงใน
ท�งเดินอิ�ห�ร ซี่�งสิอิดคลี้อิงก้ับร�ยง�นในผู้้้ป่วย chronic periodontitis ทีพ� บว่� จะมีคว�มหลี�ก้หลี�ยข่อิงสิ�ยพันธิ์ุข่์ อิงแบคทีเรีย
ในท�งเดิ น อิ�ห�รน้ อิ ยลีง โดยเฉีพ�ะสิั ด สิ่ ว นข่อิงเชีื � อิ ในก้ลีุ ่ ม
Bacteroides แลีะนำ�ไปสิ้ภ่ �วะ dysbiosis (ที�น่�สินใจคือิ ร�ยง�น
ที�แสิดงว่� ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข่อิงสิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิในท�งเดินอิ�ห�ร
โดยเฉีพ�ะในก้ลีุม่ Firmicutes แลีะ Bacteroides จะทำ�ให้เก้ิด
ภ�วะอิ้วน)
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ก้�รเก้ิดภ�วะ endotoxemia จ�ก้ dysbiosis นัน� จะก้่อิให้
เก้ิดก้�รอิัก้เสิบที�เรียก้ว่� systemic inflammation โดยเฉีพ�ะที�
เนือิ� เยือิ� ไข่มัน รวมทัง� มีผู้ลีก้ระต์ุน้ ก้�รแบ่งต์ัวข่อิง adipocyte มีก้�ร
สิร้�ง inflammatory cytokines เพิม� ข่่น� ก้�รต์อิบสินอิงข่อิงเซีลีลี์ต์อิ่
insulin ลีดลีง แลีะก้ระต์ุน้ ก้�รอิัก้เสิบข่อิงเนือิ� เยือิ� รวมทัง� ยังมีผู้ลีต์่อิ
ก้�รทำ�ง�นข่อิง macrophage แลีะรบก้วนก้�รห�ยข่อิงแผู้ลีด้วย
ซี่�งอิ�ก้�รเหลี่�นี� จะสิัมพันธิ์์ก้ับภ�วะอิ้วน แลีะภ�วะ metabolic
disorder
ภ�วะอิ้วน เป็นภ�วะที�ระบบเมท�บอิลีิคข่อิงร่�งก้�ยเสิีย
สิมดุลี ทำ�ให้เก้ิด glucose intolerance แลีะ insulin resistant
ซี่ง� เป็นผู้ลีต์�มจ�ก้ภ�วก้�รณ์อิก้ั เสิบข่อิงเนือิ� เยือิ� แลีะจะนำ�ไปสิ้ก้่ �ร
เก้ิดโรคข่อิงระบบเมแทบอิลีิคได้ต์่อิไป
ดังนัน� แปรงฟัันด้วยวิธิ์ก้ี �รทีถ� ก้้ ต์้อิงสิมำ�� เสิมอิ อิย่�งน้อิย
วันลีะสิอิงครั�ง หรือิหลีังอิ�ห�รสิ�มมื�อิได้ก้็ดี เพื�อิก้ำ�จัด plaque

อิอิก้ให้หมด เวลี�แปรงฟััน จ่งเป็นเรือิ� งสิำ�คัญ แต์่ถ�้ จะเชีือิ� เรือิ� งก้�ร
แปรงแห้ง ก้็ต์้อิงเข่้�ใจว่�ต์้อิงบ้วนเอิ� plaque อิอิก้ให้หมด เพร�ะ
ก้�รแปรงแห้งนัน� อิ�จจะต์้อิงก้�รประโยชีน์จ�ก้ ฟัลี้อิอิไรด์ในย�สิีฟันั
แต์่ห�ก้เร�ไม่เอิ�เชีื�อิในชี่อิงป�ก้อิอิก้ แลีะก้ลีืนก้ลีับเข่้�ในร่�งก้�ย
ก้็ลีอิงก้ลีับไปอิ่�นข่้�งต์้นใหม่ว�่ ก้�รเปลีีย� นแปลีงข่อิง gut microbiota
อิ�จจะก้่อิผู้ลีเสิียต์่อิระบบข่อิงร่�งก้�ยได้อิย่�งไร
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คร�วที�แลี้วเร�ได้คุยก้ันถ่งเรื�อิงที�ว่� ฟัันนั�นเป็น
สิิ�งที�อิย้่ค้่ก้ับสิิ�งมีชีีวิต์ม�เนิ�นน�น น�นก้่อินจะมีสิิ�งมีชีีวิต์ที�เรียก้ว่�
โฮโมเซเปี้้�ยน ม�ป้วนเปี�ยนอิย้่บนด�วเคร�ะห์โลีก้นี�หลี�ยร้อิยลี้�นปีนัก้ ในวันนี�ก้็จะข่อิม�คุยก้ันต์่อิ
ถ่งเรื�อิงร�วข่อิงสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงฟัันในมนุษ์ย์ ซี่�งเพิ�งจะม�ปร�ก้ฏก้�ยบนโลีก้ได้ไม่น�นนัก้เมื�อิเทียบก้ับสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์
ห�ก้ถ�มว่�ในสิ�ยวิวฒ
ั น�ก้�รเร�เป็นต์ัวอิะไรก้่อินทีจ� ะม�เป็นมนุษ์ย์ หลี�ยท่�นคงจะต์อิบว่�ลีิง อิันทีจ� ริงมันก้็ไม่ผู้ดิ เสิียทีเดียวแต์่ก้ไ็ ม่ได้ถก้้
ข่อิเรียก้ว่�มนุษ์ย์แลีะลีิงมีบรรพบุรุษ์ร่วมก้ันจะดีก้ว่� แลีะสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงเร�แยก้อิอิก้จ�ก้ก้ันเมื�อิหลี�ยลี้�นปีก้่อิน สิ�ยหน่�งก้ลี�ยม�
เป็นมนุษ์ย์ แลีะอิีก้สิ�ยก้ลี�ยเป็นลีิงทัง� โลีก้เก้่�แลีะโลีก้ใหม่ (ข่อิอินุญ�ต์เพิม� เต์ิมว่�คำ�ว่� ลีิงโลีก้เก้่�แลีะโลีก้ใหม่นม�ี ไิ ด้หม�ยถ่งคว�มเก้่�ใหม่
ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร ห�ก้แต์่จะหม�ยถ่ง โลีก้เก้่� ที�หม�ยถ่งแผู้่นทวีปย้เรเซีีย แลีะแอิฟัริก้�ก้ับโลีก้ใหม่ที�หม�ยถ่งทวีปอิเมริก้�)
หลีังจ�ก้สิัต์ว์เลีี�ยงลี้ก้ด้วยนมต์ัวเลี็ก้ ๆ ที�เคยมีชีีวิต์
ร่วมสิมัยก้ับพวก้ไดโนเสิ�ร์ แลีะอิย้ร่ อิดหลีังก้�รสิ้ญพันธิ์ค์ รัง� ใหญ่
เมือิ� 65 ลี้�นปีก้อิ่ น พวก้มันค่อิย ๆ วิวฒ
ั น�ก้�รเรือิ� ยม�จนก้ลี�ย
เป็นลีิง โดยเฉีพ�ะลีิงที�ใก้ลี้ชีิดมนุษ์ย์ที�สิุดอิย่�งลีิงไม่มีห�ง
เร�จะเรี ย ก้ลีิ ง ไม่ ม ี ห �งพวก้นี � ว ่ � เอิป (Ape)
โดยเอิปเหลี่�นี� นอิก้จ�ก้ร้ปร่�งข่อิงมันจะคลี้�ยมนุษ์ย์ม�ก้แลี้ว
พฤต์ิก้รรมหลี�ย ๆ อิย่�งข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก้็มิได้ต์่�งก้ันม�ก้
โดยเฉีพ�ะอิ�ห�รก้�รก้ิน เอิปหลี�ยชีนิดก้ินได้ทั�งพืชีแลีะเนื�อิ
(Omnivore) มีก้�รสิร้�งสิังคมแบบฝู้ง ทีน� �่ สินใจคือิ ลีิงบ�งชีนิด
ถ่งก้ับใชี้เครือิ� งไหมเครือิ� งมือิทุน่ แรงเชี่นก้้อินหินหรือิท่อินไม้ใน
ก้�รก้ะเท�ะเปลีือิก้แข่็งข่อิงอิ�ห�รอิีก้ด้วย
เมื�อิทั�งสิอิงสิ�ยพันธิ์ุ์ใก้ลี้เคียงก้ันถ่งข่น�ดนี� ก้็ไม่น่�แปลีก้ใจที� ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะเอิปนั�นใก้ลี้เคียงก้ันม�ก้ ในท�ง
บรรพชีีวินวิทย� (Paleontology) แลี้วนั�น ฟัันข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก้็ชีวนให้สิับสินอิย้่ม�ก้ โดยในก้�รถก้เถียงก้ันถ่งสิ�ยพันธิ์ุ์แรก้ ๆ
ที�นับเป็นสิ�แหรก้ข่อิงมนุษ์ย์นั�น นอิก้จ�ก้จะถก้เถียงก้ันในเรื�อิงข่อิงสิรีระร่�งก้�ยแลี้ว ยังมีข่้อิถก้เถียงก้ันถ่งเรื�อิงฟัันข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์นั�น ๆ
ว่�มันคือิฟัันข่อิงเอิปหรือิข่อิงมนุษ์ย์ เพื�อิใชี้ต์ัดสิินสิ�ยพันธิ์ุ์ที�พบเจอินั�น ๆ อิีก้ด้วย
เมือิ� พิจ�รณ�จ�ก้ทฤษ์ฎีีววิ ฒ
ั น�ก้�ร ฟััน
ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดใดย่อิมมีลีัก้ษ์ณะเอิื�อิก้ับก้�รดำ�รง
ชีีวต์ิ ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดนัน� แลีะห�ก้พิจ�รณ�ในท�งก้�ร
ใชี้ง�น ร่อิงรอิยคว�มเสิียห�ยบนฟััน ทัง� ท�งก้�ยภ�พ
แลีะเคมี ย่อิมบ่งบอิก้ว่�สิัต์ว์ชีนิดนัน� ๆ ใชี้ฟันั ข่อิงมัน
“แสดงฟัันขอ้งเจ้้าอ้อ้กมา
ทำ�อิะไรหรือิก้ินอิะไรต์ลีอิดชี่วงชีีวต์ิ ฉีะนัน� เมือิ� รวม
แล้้วข้าจ้ะบอ้กเอ้งว่าเจ้้าคุือ้ใคุร”
ก้ับก้�ยวิภ�คด้�นอิืน� ๆ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถแยก้แยะ
คำ�ก้ลี่�วข่อิงจอิร์จ ค้เวียร์ (George Cuvier)
ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะพวก้เอิปอิอิก้จ�ก้ก้ันได้ด้วย
นัก้ธิ์รรมชี�ต์ิวิทย�ในศ์ต์วรรษ์ที� 19
พฤต์ิก้รรมข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ที�ใก้ลี้ชีิดก้ันม�ก้ทั�งสิอิง
นั�นแสิดงคว�มจริงอิันควรค่�แก้่ก้�รพิจ�รณ�เอิ�ไว้
ก้ลีุม่ นี� แต์่ก้ลีับมีคว�มแต์ก้ต์่�งก้ันม�ก้แบบทีใ� คร
เห็นก้็ต์อิ้ งแยก้พฤต์ิก้รรมข่อิงทัง� สิอิงสิ�ยพันธิ์ุอิ์ อิก้
จ�ก้ก้ันได้อิย่�งชีัดเจน
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ก้ลี่�วคือิ มนุษ์ย์นั�นเริ�มลีงจ�ก้ต์้นไม้ ม�เดินสิอิงข่� ใชี้ชีีวิต์ใน
ทุง่ โลี่งซี�ว�น่� ข่ณะทีเ� หลี่�เอิปนัน� ยังเป็นลีิงทีใ� ชี้ชีวี ต์ิ อิย้บ่ นต์้นไม้ เมือิ� มนุษ์ย์
มีสิรีระทีเ� หม�ะสิมสิำ�หรับก้�รยืนสิอิงข่�แลีะชีีวต์ิ ในทุง่ โลี่งม�ก้ข่่น� แลีะมี
ฟัันที�เปลีี�ยนแปลีงไปต์�มอิ�ห�รก้�รก้ินที�ไม่เหมือินก้ัน
เชี่น บรรด�เอิปทีย� งั ก้ินผู้ลีหม�ก้ร�ก้ไม้ข่อิงป่� ย่อิมต์้อิงมีฟันั ที�
ใหญ่แลีะแข่็งแรงก้ว่�มนุษ์ย์ทีร้จัก้ใชี้ไฟัในก้�รทำ�ให้อิ�ห�รนิ�มลีงเป็นต์้น
สิ�ยพันธิ์ุข่์ อิงมนุษ์ย์นน�ั มีบรรพบุรษ์ุ เป็นมนุษ์ย์ว�นร โดยมนุษ์ย์
คนแรก้น�มว่�ลี้ซีี� ซี่�งเป็นสิ�ยพันธิ์์ อิอิก้ต์ร�โลีพิเธิ์คัสิ อิฟั�เรนซีิสิ (Australopithecus afarensis) (3.6 - 2.9 ลี้�นปีก้่อิน) ซี่�งเป็นสิ�ยพันธิ์ุ์แรก้
ที�มีก้�รค้นพบรอิยเท้� ที�นำ�ม�สิ้่ก้�รยืนยันว่�มนุษ์ย์ว�นรสิ�ยพันธิ์์นี�ยืน
สิอิงข่�แลี้วอิย่�งชีัดเจน แลีะในแง่ข่อิงฟัันนัน� คว�มแต์ก้ต์่�งข่้อิหน่ง� ทีจ� ะ
เห็นได้ชีดั คือิ ฟัันข่อิงมนุษ์ย์นน�ั เริม� จะเรียบเสิมอิก้ัน เข่ีย� วไม่ได้ย�วโง้งเหมือิน
พวก้เอิปอิีก้ต์่อิไป ลีัก้ษ์ณะฟัันก้ร�มทีโ� ค้งมน มิได้เป็นเหลีีย� ม ๆ แลี้วก้็ลีก้ั ษ์ณะ
ข่อิงก้ร�ม ที�จะเริ�มหดสิั�นลีง ไม่ได้ยืดย�วอิอิก้ม�ด้�นหน้�เชี่นพวก้ลีิง
นอิก้จ�ก้นัน� อิีก้ประก้�รทีสิ� มควรแก้่ก้�รพิจ�รณ�คือิคว�มแต์ก้ต์่�ง
ระหว่�งเพศ์ในพวก้ลีิง ยก้ต์ัวอิย่�งเชี่น ก้อิริลีลี่� (Gorilla) เพศ์ผู้้แ้ ลีะเมียนัน�
มีข่น�ดต์ัว รวมไปถ่งข่น�ดฟัันทีแ� ต์ก้ต์่�งก้ันม�ก้ ผู้ิดก้ับสิ�ยพันธิ์์มนุษ์ย์ ที�
ข่น�ดข่อิงทั�งสิอิงเพศ์นั�นมิคว�มแต์ก้ต์่�งก้ันน้อิยม�ก้เมื�อิเทียบก้ับเพื�อิน
ร่วมสิ�ยพันธิ์์
ด้วยลีัก้ษ์ณะฟัันทีจ� �ำ เพ�ะแลีะเปลีีย� นแปลีงไปม�ก้ในสิ�ยวิวฒั น�ก้�ร
เชี่นนี� หลี�ย ๆ ครัง� ทีเ� ร�ค้นพบสิ�ยพันธิ์ุม์ นุษ์ย์ใหม่ได้ดว้ ยก้�รค้นพบแค่ฟันั
เท่�นัน� รวมถ่งสิ�ยใยวิวฒ
ั น�ก้�ร ต์ัวเชีือิ� มเสิ้นสิ�ยวิวฒ
ั น�ก้�รต์่�ง ๆ บ�งที
ก้ระด้ก้ชีิน� เดียวทีพ� บอิ�จจะบอิก้อิะไรไม่ได้ แต์่ว�่ ฟัันนัน� ซีีเ� ดียวทีไ� ม่เหมือิน
ใครเพือิ� นก้็อิ�จจะสิำ�แดงได้ว�่ เร�ค้นพบมนุษ์ย์โบร�ณเพิม� ข่่น� อิีก้ชีนิดแลี้ว
ไม่เพียงเท่�นัน� อิย่�งทีไ� ด้ก้ลี่�วไปข่้�งต์้น “ว่าให้แสดงฟันข่อง
เจ้้าออกมา แล้วข่้าจ้ะบอกว่าเจ้้าคือใคร” ฟัันข่อิงมนุษ์ย์โบร�ณพวก้นี�
ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถศ์่ก้ษ์�พฤต์ิก้รรมก้�รก้ิน เชี่นอิ�ห�รอิ่อินหรือิแข่็ง ก้ินอิะไร
บ้�ง จ�ก้ร้ปร่�งลีัก้ษ์ณะข่อิงก้ร�ม ร่อิงรอิยก้�รสิ่ก้ข่อิงฟััน รวมไปถ่งไอิโซีโทป
ในเคลีือิบฟััน
เมือิ� ก้�รก้ินเป็นสิ่วนหน่ง� ข่อิงสิิง� มีชีวี ต์ิ อิย่�งเลีีย� งไม่ได้ ฟัันซี่ง� เป็น
สิิง� ทีใ� ชี้เพือิ� บดเคีย� วอิ�ห�ร ก้็ยอิ่ มทิง� ร่อิงรอิยทีแ� สิดงพฤต์ิก้รรมก้�รก้ินข่อิง
สิิง� มีชีวี ต์ิ นัน� ๆ ชี่วยให้เร�สิ�ม�รถเข่้�ใจบรรพบุรษ์ุ ในอิดีต์ก้�ลีอิันไก้ลีโพ้น
ข่อิงพวก้เร�นี�ได้ดียิ�งข่่�น
เสิ้นท�งวิวฒ
ั น�ก้�รอิันย�วนั�น ได้พ�มนุษ์ย์ม�ถ่งจุดนี� แลีะแม้
ว่�มนุษ์ย์ปจั จุบนั แลีะมนุษ์ย์ในอิดีต์นัน� มีคว�มเก้ีย� วข่้อิงก้ันอิย่�งไม่อิ�จแยก้
ข่�ดได้ สิิง� แวดลี้อิมแลีะภัยต์่�ง ๆ ในธิ์รรมชี�ต์ิท�ำ ให้สิ�ยพันธิ์์ทเ�ี หม�ะสิม
ทีสิ� ดุ ข่อิงมนุษ์ย์อิย้ร่ อิดแลีะสิืบลี้ก้หลี�นม�จนถ่งปัจจุบนั แต์่ว�่ มนุษ์ย์ปจั จุบนั
ก้ันเหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รดำ�รงชีีวต์ิ ในสิังคมทีเ� ร�สิร้�งข่่น� ม�นีจ� ริง ๆ หรือิ ?
อิ�รยธิ์รรมแลีะคว�มศ์รีวไิ ลีข่อิงเร�ทัง� หมดนีค� อิื สิิง� ทีร� �่ งก้�ยข่อิง
เร�สิร้�งม�เพื�อิมันเชี่นนั�นหรือิ ? เมื�อิมนุษ์ย์ปัจจุบันอิย้่ในโลีก้ม�ร�วสิอิง
แสินปีแลี้ว สิอิงแสินปีทร�ี �่ งก้�ยอิันเป็นผู้ลีง�นชีัน� เลีิศ์ข่อิงวิวฒ
ั น�ก้�รสิร้�ง
ข่่น� ม� แต์่ว�่ อิ�รยะธิ์รรมข่อิงเร�นัน� ก้ลีับไม่อิ�จมอิงย้อินก้ลีับไปได้เก้ินหมืน� ปี

ร้ปก้ะโหลีก้ข่อิงสิิง� มีชีวี ต์ิ ต์่�ง ๆ ดังนี� จ�ก้ซี้�ยไปข่ว�แลี้วต์่อิไปอิีก้แถว 1. ลีิง
ก้อิริลีลี� (ปัจจุบนั ) 2. hominin สิกุ้ลี Australopithecus (1.7-3.9 ลี้�นปี)
3. มนุษ์ย์สิปีชีสิี ์ H. erectus/ergaster (27,000 ปี-1.9 ลี้�นปี) 4. มนุษ์ย์ H.
neanderthalensis (30,000-400,000 ปี) 5. มนุษ์ย์ H. heidelbergensis
(250,000-600,000 ปี) 6. มนุษ์ย์ปจั จุบนั (H. sapiens) (300,000 ปี-ปัจจุบนั
[G]) (ภ�พจ�ก้ https://th.wikipedia.org/wiki/วิวัฒน�ก้�รข่อิงมนุษ์ย์)

แบบจำ�ลีอิงฟัันข่อิง Australopithecus afarensis ที�ชี�อิื ว่� LH4 (Laetoli
Hominid 4) (ภ�พจ�ก้ https://en.wikipedia.org/wiki/LH_4)

ภ�พเปรียบเทียบฟัันก้ร�มข่อิง ก้อิลีิร่� มนุษ์ย์ว�นร แลีะมนุษ์ย์ปัจจุบัน
จะสิังเก้ต์ได้ว่� เมื�อิเทียบก้ับลีิงแลี้ว สิ�ยพันธิ์์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น จะมีฟัันเข่ี�ยว
ทีเ� ลี็ก้ก้ว่� ข่�ก้รรไก้รทีย� นื น้อิยแลี้ว ฟัันทีก้� ลีมก้ว่�แลีะเรียบเสิมอิก้ันม�ก้ก้ว่�
อิย่�งเห็นได้ชีัด (ภ�พจ�ก้ http://www.talkorigins.org/faqs/homs/
jaws.html)
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เรียบเรียงโดย ม�ยด์มิ�งค์ ผู้้้ชี�ยสิ�มมิต์ิ
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สิวัสิดีครับ คุณผู้้้อิ่�นที�คิดถ่งทุก้ท่�น ต์�มที�ได้สิัญญิง
สิัญญ�ก้ันไว้ในฉีบับทีแ� ลี้ว หลีังจ�ก้ทีผู้� มเลี่�เรือิ� งร�วสิุดสิะพร่งน่�ข่นลีุก้
ข่อิงเจ้�เหมียวข่นปุยไปแลี้ว หลี�ย ๆ คนอิ�จจะก้ลีับไปแอิบสิังเก้ต์
พฤต์ิก้รรมข่อิงเจ้�ข่นปุยทีบ� �้ น เป็นยังไงก้ันบ้�งครับ? มีใครสิงสิัยบ้�ง
ว่�ต์ัวเอิงโดนโอิโอิซีิสิท์ข่อิงเจ้�เหมียวควบคุมอิย้่หรือิเปลี่�? แต์่เร�จะ
มัวม�เสิียเวลี�สิงสิัยก้ันไปทำ�ไม ในเมือิ� พวก้เร�ก้็เต์็มใจมอิบคว�มรัก้ให้
น�ยท่�นเอิงนี�ครับ
ทั�ง ๆ ที�พวก้เร�มอิบคว�มรัก้ให้ไปหมดหัวใจ เคยมีใคร
แอิบน้อิยใจหรือิสิงสิัยเจ้�น�ยข่นปุยบ้�งหรือิไม่ ว่�จริง ๆ แลี้ว เจ้�น�ย
รัก้เร�บ้�งหรือิเปลี่�? อิ�ก้ัปก้ิรยิ �ต์่�ง ๆ ข่อิงน�ยท่�นบ่งบอิก้อิะไรเร�
แลีะเร�จะทำ�อิย่�งไรเพื�อิพิชีิต์ใจเจ้�น�ยได้บ้�ง? ก้่อินอิื�น เร�ม�ทำ�
คว�มร้้จัก้ก้ับธิ์รรมชี�ต์ิข่อิงแมวก้ันสิัก้หน่อิยดีก้ว่�ครับ
สิมัยทีย� งั อิ�ศ์ัยอิย้ใ่ นป่� แมวเป็นทัง� นัก้ลี่�ทีเ� ก้่งก้�จแต์่ก้เ็ ป็น
เหยื�อิข่อิงสิัต์ว์ก้ินเนื�อิข่น�ดใหญ่ ดังนั�น คว�มอิย้่รอิดข่อิงแมวจ่งข่่�น
อิย้ก้่ บั พฤต์ิก้รรมแลีะสิัญชี�ต์ญ�ณข่อิงมันม�น�นนับลี้�นปี แลีะเร�ก้็ยงั
พบเห็นพฤต์ิก้รรมเหลี่�นัน� ได้ในแมวบ้�นทีพ� วก้เร�เลีี�ยงก้ันในทุก้วันนี�
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โครงสิร้�งก้ลี้�มเนื�อิแลีะเลี็บ บวก้ก้ับคว�มสิ�ม�รถในก้�รทรงต์ัวข่อิง
แมว ทำ�ให้มันสิ�ม�รถปีนข่่�นไปอิย้่บนที�สิ้งได้ เพื�อิหลีบหลีีก้จ�ก้นัก้ลี่�
อิืน� แลีะยังสิ�ม�รถสิำ�รวจพืน� ทีร� อิบๆเพือิ� ห�เหยือิ� ได้ แต์่ทกุ้ วันนี� แมวบ้�น
ไม่จ�ำ เป็นต์้อิงอิ�ศ์ัยคว�มสิ�ม�รถนัน� ในก้�รจับอิ�ห�รเย็นม�ใสิ่ในจ�น
ข่อิงมัน ถ่งอิย่�งนัน� มันก้็ยงั ชีอิบทีจ� ะปีนข่่น� ไปนอินมอิงคุณจ�ก้มุมสิ้ง ๆ
ข่อิงห้อิงอิย่�งชีัน� ว�งหนังสิือิหรือิบนหลีังต์้อิ้ ย้ด่ ี แลีะเพือิ� ปีนข่่น� ไปบนนัน�
มันจะต์้อิงเต์รียมเลี็บข่อิงมันพร้อิมใชี้ง�นต์ลีอิดเวลี� เร�จ่งเห็นแมวฝูนเ
ลี็บข่อิงมันให้คมอิย้่เสิมอิ เป็นก้�รคลี�ยเครียดแลีะเหยียดยืดก้ลี้�มเนือิ�
ข่อิงมันอิีก้ด้วย ไม่ใชี่เพร�ะว่�มันเก้ลีียดหรือิอิิจฉี�ผู้้�ม่�น หมอิน มุง้
ข่อิงพวก้เร�หรอิก้นะครับ
ในเวลี�ลี่�เหยื�อิ แมวป่�จะคอิยซีุ่มต์ะครุบเหยื�อิต์ัวเลี็ก้ ๆ
ก้ินเป็นอิ�ห�รวันลีะหลี�ย ๆ ครัง� พฤต์ิก้รรมนีต์� ก้ทอิดม�ถ่งแมวบ้�นด้วย
เร�จ่งมัก้จะเห็นเจ้�น�ยข่อิงเร�สินใจข่อิงเลี่นเลี็ก้ๆดุ�ก้ดิ�ก้ แลีะชีอิบก้ิน
อิ�ห�รครั�งลีะน้อิย ๆ วันลีะหลี�ยครั�ง เหยื�อิข่อิงแมวต์�มธิ์รรมชี�ต์ิมัก้
จะซี่อินต์ัวอิย้่ในร้หรือิซีอิก้เลี็ก้ๆ ทำ�ให้แมวมีนิสิัยชีอิบสิำ�รวจหรือิเข่้�
ไปซีุก้อิย้่ที�แคบ ๆ เพื�อิห�เหยื�อิแลีะหลีบหลีีก้จ�ก้ผู้้้ลี่�ข่อิงมันนั�นเอิง
หน่ง� ในปริศ์น�ข่อิงแมวทีเ� หลี่�ท�สิแมวยังสิงสิัยจนถ่งทุก้วันนี�
คือิก้�รสิ่งเสิียง เสิียงคร�งแลีะเสิียงเรียก้เมี�ยว ๆ ข่อิงแมวอิ�จสิื�อิสิ�ร
คว�มหม�ยได้หลี�ยอิย่�ง เชี่น เครียด หิว เศ์ร้� หรือิก้ำ�ลีังมีคว�มสิุข่
สิ่วนใหญ่แลี้ว แมวสิื�อิสิ�รก้ันด้วยเสิียงที�มนุษ์ย์ไม่ได้ยิน มีง�นวิจัยที�
พบว่�เสิียงคร�งข่อิงแมวในชี่วงคว�มถี� 25-150 เฮิิรต์์ ซี์มสิี ว่ นชี่วยในก้�ร
เสิริมสิร้�งเนือิ� เยือิ� ข่อิงสิิง� มีชีวี ต์ิ นัน� จ่งทำ�ให้แมวก้ลี�ยเป็นหมอิน
เพื�อิสิุข่ภ�พที�ชี่วยรัก้ษ์�ก้ลี้�มเนื�อิแลีะก้ระด้ก้ให้เร�ใน
ต์อินหลีับได้ด้วย
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มีสิ�วก้ท�สิแมวที�อิย�ก้จะสิื�อิสิ�รก้ับ
เจ้ � น�ยด้ ว ยเครื � อิ งแปลีภ�ษ์�แมว
(สิ�ม�รถด�วน์โหลีดก้ันได้แลี้ววันนี�ทั�ง
App Store แลีะ Play Store) ถ้�ลีอิง
เข่้�ไปห�ใน YouTube จะเห็นคลีิปสินุก้ ๆ
น่�รัก้ ๆ เต์็มไปหมดแต์่ผู้มก้็ไม่แน่ใจ
เหมื อิ นก้ั น ว่ � แอิพลีิ เ คชีั � น เหลี่ � นั � น
แปลีภ�ษ์�แมวได้ถ้ก้ต์้อิงจริง ๆ หรือิ
เปลี่�นะ...
แต์่แทนที�จะสินใจแต์่เสิียงข่อิงแมว
ที � จ ริ ง แลี้ ว แมวมั ก้ สิื � อิ สิ�รก้ั น แลีะ
สิือิ� สิ�รก้ับพวก้เร�ผู้่�นท่�ท�งข่อิงมันม�ก้ก้ว่�ก้�รใชี้เสิียง ท่�ท�งต์่�ง ๆ
แลีะห�งข่อิงมันบอิก้เร�ได้หลี�ยอิย่�ง ยก้ต์ัวอิย่�งเชี่น เมื�อิเร�เห็น
แมวต์ัง� ห�งข่่น� ต์รง ๆ นัน� แสิดงว่�เจ้�น�ยข่อิงเร�ก้ำ�ลีังดีใจทีไ� ด้พบเร�
แลีะอิ�จจะบอิก้ว่� “เฮ้้!! มาแล้วรึ... เจ้้าทาส!! ชั้นเหงาจ้ะแย่แล้ว
รีบมาเล่นกับชัน้ เร็วเข่้า!!” แต์่ถ้�ห�งข่อิงมันชีี�ต์ำ��ลีงหรือิซีุก้ไว้ใต์้
หว่�งข่� อิ�จจะหม�ยถ่งคว�มร้สิ้ ก้่ ไม่ปลีอิดภัย หว�ดก้ลีัวหรือิยอิมแพ้
หรือิถ้�คุณเห็นเจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังนั�งงอิห�งเป็นร้ปเครื�อิงหม�ย
คำ�ถ�ม ปัดไปปัดม� นั�นหม�ยถ่งมันก้ำ�ลีังให้คว�มสินใจอิะไรบ�ง
อิย่�งอิย้่ อิ�จจะเป็นข่อิงเลี่นชีิน� โปรดหรือิเหยือิ� ทีม� นั ก้ำ�ลีังจ้อิงต์ะครุบ
ซี่ง� อิ�จจะเป็นเวลี�ทีเ� หม�ะให้ท�สิอิย่�งเร�จะเข่้�ไปเลี่นก้ับมัน หรือิ
อิ�จจะปลี่อิยให้มันจัดก้�รก้ับเจ้�จิ�งจก้น่�เก้ลีียดต์ัวนั�นให้เรียบร้อิย
ก้่อินก้็ได้ ลีอิงสิังเก้ต์ด้นะครับ

ที�ม�ภ�พ : บัญชีีทวิต์เต์อิร์ สิ�ระอิัพเดท
http://t.co/Lpjd5DXoBd” / Twitter

ท่�ท�งประหลี�ด ๆ อิืน� ๆ ทีน� �ยท่�นทำ�ก้ับเร� ก้็มคี ว�มหม�ย
ทีแ� ต์ก้ต์่�งก้ันอิอิก้ไป อิย่�งเชี่น ฉีันรัก้เธิ์อิ ฉีันไว้ใจเธิ์อิ ม�เลี่นก้ับฉีันหน่อิย
หรือิ... อิย้ห่ �่ ง ๆ ฉีันเลียนะ เจ้�ท�สิ!!! ทีเ� ร�คุน้ เคยก้ันม�ก้ทีสิ� ดุ น่�จะเป็น
ก้�รเดินม�คลีอิเคลีีย เอิ�หัวม�ชีน เดินม�ถ้แข่้งถ้ข่� พฤต์ิก้รรมนี�ไม่ใชี่
ก้�รแสิดงอิอิก้ว่�เจ้�น�ยข่อิงคุณรัก้คุณนะ แต์่มนั คือิก้�รแสิดงคว�มเป็น
เจ้�ข่อิงในต์ัวคุณ แลีะแสิดงให้แมวต์ัวอิืน� ๆ ร้ว้ �่ “มนุษย์คนนีเ้ ป็นข่องชัน้ ..
พวกนายอย่ามายุ่ง!!” ถ้�เป็นสิมัยก้่อิน น่�จะคลี้�ยก้�รเอิ�เหลี็ก้ร้อิน
ม�ต์ีต์ร�ท�สินั�นเอิงครับ
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แต์่อิย่�เพิ�งน้อิยใจก้ันไปนะ หลี�ยๆครั�ง น�ยท่�นก้็แสิดง
คว�มรัก้ก้ับพวก้เร�เหมือินก้ัน ถ่งแม้ก้�รเอิ�ต์ัวม�ถ้ไถ จะเป็นก้�ร
แสิดงคว�มเป็นเจ้�ข่อิงม�ก้ก้ว่�ก้�รแสิดงคว�มรัก้ แต์่อิย่�งน้อิยมัน
ก้็มีคว�มหม�ยว่�เจ้�น�ยก้ำ�ลีังพ่งพอิใจในต์ัวข่อิงคุณอิย้่เหมือินก้ัน
แถมเข่�ยังหวงคุณด้วย ถ้�คุณทำ�ต์ัวไม่น่�รัก้หรือิไปเจ��ะแจ�ะก้ับแมว
หรือิคนอิืน� เจ้�น�ยข่อิงคุณอิ�จจะมีอิ�ก้�รงอินให้ต์อิ้ งต์�มง้อิก้ันเหนือิ� ย
ทีเดียว อิย้ต์่ อิ่ หน้�เจ้�น�ย ท�สิต์้อิงระมัดระวังเรือิ� งก้�รว�งต์ัวด้วยนะครับ
เดี�ยวจะห�ว่�ผู้มไม่เต์ือิน
ท่�ท�งต์่�ง ๆ ข่อิงแมวที�เร�สิ�ม�ถสิังเก้ต์ได้ง่�ย ๆ อิีก้อิย่�ง
หน่�งคือิ ท่�นอินครับ เนื�อิงจ�ก้แมวเป็นสิัต์ว์ที�ใชี้เวลี�ประม�ณ 2 ใน
3 ข่อิงวันไปก้ับก้�รนอิน เร�จ่งสิ�ม�รถแอิบสิังเก้ต์ท่�นอินข่อิงมันได้
ง่�ย ๆ ลีอิงไปแอิบด้ก้ันครับว่�เจ้�น�ยที�บ้�นชีอิบนอินท่�ไหนก้ันบ้�ง
เริ�มจ�ก้ท่าที่ 1 ท่าสฟิงซ์์ (SPHINX) คือิท่�นอินที�บอิก้ได้
ว่�แมวก้ำ�ลีังสิบ�ยใจ เพร�ะมันอิย้ใ่ นท่�ที�ไม่มคี ว�มจำ�เป็นต์้อิงระแวด
ระวังภัยรอิบๆต์ัว แลีะมันสิ�ม�รถพัก้ผู้่อินได้อิย่�งไร้ก้ังวลี ท่�นอินนี�
มีมลีี ษ์ั ณะคลี้�ยก้ับร้ปปัน� สิฟัิงซี์อิยี ปิ ต์์ ทีม� หี วั เป็นคน ต์ัวเป็นสิิงโต์นอิน
เฝู้�ปิร�มิด

ท่าที่ 2 ท่าข่นมปังปอนด์ หรือิท่�ก้้อินสิีเ� หลีีย� ม ท่�นีด� ค้ ลี้�ย
ก้ับท่�สิฟัิงซี์ แต์่จะก้้มหัวลีงไปเหมือินก้ำ�ลีังคำ�นับ ในท่�นี�แมวอิ�จจะ
ซี่อินเท้�หน้�ข่อิงมันเอิ�ไว้ใต์้ลี�ำ ต์ัว แลี้วก้�งข่้อิศ์อิก้อิอิก้ ซี่ง� เป็นท่�ทีสิ� บ�ย
แลีะแสิดงว่�มันร้สิ้ ก้่ ปลีอิดภัย แต์่สิอิ�ื เป็นนัยว่�อิย่�เพิง� ม�ยุง่ ก้ับฉีันนะ
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ท่าที่ 3 คือท่าเฝ่้าระวัง คือิท่�ทีเ� จ้�น�ยข่อิงเร�อิ�จจะก้ำ�ลีัง
ต์ื�นต์ัวม�ก้เป็นพิเศ์ษ์ ไม่ว่�จะอิย้่ในอิิริย�บทไหนม�ก้่อิน ก้็สิ�ม�รถ
เปลีีย� นม�เป็นท่�เฝู้�ระวังแลีะเต์รียมพร้อิมทีจ� ะก้ระโจนได้ทนั ที เท้�หลีัง
ทั�งสิอิงข่้�งจะว�งชีันข่่�นแลีะว�งเท้�หน้�ทั�งสิอิงข่้�งไว้ด้�นหน้�ในท่�
เต์รียมพร้อิม เนื�อิงจะแมวมีสิัญชี�ต์ญ�ณข่อิงผู้้้ลี่� (แลีะผู้้้ถ้ก้ลี่�) จ่งมี
ปฏิก้ิริย�ต์อิบสินอิงต์่อิสิิ�งเร้�รอิบต์ัวที�ว่อิงไว แลีะท่�นี�ก้็คือิท่�เฝู้�
ระวังต์ัวข่อิงแมว
ท่ า ที ่ 4 ท่ า นอน
ม้วนตัวงอ น่�จะเห็นได้บ่อิย
ม�ก้ทีสิ� ดุ ถ่งแม้จะด้ อิบอิุน่ แต์่
ท่�นี�ไม่ใชี่ท่�ที�แมวร้้สิ่ก้สิบ�ย
หรือิผู้่อินคลี�ยทีสิ� ดุ เสิมอิไป มันเป็นท่�ทีเ� จ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังระวังต์ัว
แลีะพย�ย�มห่อิหุ้มท้อิง ซี่�งเป็นสิ่วนที�บอิบบ�งม�ก้ที�สิุดข่อิงร่�งก้�ย
เอิ�ไว้ โดยจะม้วนห�งม�ไว้ด้�นหน้�ลีำ�ต์ัวเพื�อิบังท้อิงข่อิงมันเพื�อิคอิย
รับร้้ถ่งอิันต์ร�ยที�อิ�จเข่้�ม�ใก้ลี้ ห�ก้ปก้ต์ิเจ้�น�ยข่อิงคุณไม่ได้ชีอิบ
นอินท่�นี� แต์่จ้่ ๆ ก้็ม�นอินในท่�ข่ดต์ัวแบบนี� ให้สิังเก้ต์ให้ดี เพร�ะ
อิ�จเป็นสิัญญ�ณว่�อิ�จมีบ�งอิย่�งผู้ิดปก้ต์ิหรือิน้อิงอิ�จก้ำ�ลีังป่วยก้็
ได้นะครับ

ท่าที่ 5 ท่าซ์ุเปอร์สตาร์ หรือิท่�นอินหง�ยแผู้่หร� เป็นท่�
นอินทีเ� จ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังร้สิ้ ก้่ ผู้่อินคลี�ย หรือิอิ�จจะต์้อิงก้�รระบ�ย
คว�มร้อินอิอิก้จ�ก้ร่�งก้�ยโดยก้�รก้�งต์ัวเหยียดข่�อิอิก้ก้ว้�ง ๆ ถ้�
คุ ณ เคยชีวนเจ้ � เหมี ย วข่อิงคุ ณ ข่่� น ม�บนเต์ี ย งนอินครั� ง หน่ � ง แลี้ ว
ข่อิแสิดงคว�มเสิียใจด้วย เพร�ะคุณได้สิ้ญเสิียคว�มเป็นเจ้�ข่อิงเต์ียง
นอินข่อิงคุณให้ก้ับเจ้�เหมียวเสิียแลี้วครับ
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ท่าที่ 6 ท่�นีจ� ะเรียก้ว่�ท่�ก้็อิ�จจะไม่ถก้้ ต์้อิงเท่�ไรนัก้ เพร�ะ
ผู้มก้ำ�ลีังจะพ้ดถ่งก้�รที�เจ้�น�ยใหญ่ข่อิงบ้�นข่่�นม�นอินคั�นต์รงก้ลี�ง
ระหว่ � งคุ ณ สิอิงคน ซี่ � ง มั น สิื � อิ คว�มหม�ยที � ชี ั ด เจนม�ก้ ๆ ว่ �
“มนุษย์คนนีเ้ ป็นข่องชั้น.. ไม่ใช่ข่องหล่อน!!” ซี่�งเป็นหน่�งในวิธิ์ีก้�ร
เรียก้ร้อิงคว�มสินใจจ�ก้คุณนะ
ม�ถ่งอันดับที่ 7 ถ้�แมวข่อิงคุณม�นัง� จ้อิงมอิงคุณต์อินหลีับ
อิ�จจะด้แปลีก้ ๆ น่�รำ�ค�ญใจนิดหน่อิย แต์่นั�นคือิสิัญญ�ณที�บอิก้ว่�
น�ยท่�นรัก้คุณเหมือินครอิบครัว อิย�ก้แน่ใจว่�คุณอิย้่สิุข่สิบ�ยดี
แลีะปก้ป้อิงคุณจ�ก้อิันต์ร�ยอิีก้ด้วย แต์่ก้ไ็ ม่แน่นะ จริง ๆ แลี้ว ท่�ท�ง
ในต์อินหลีับข่อิงคุณอิ�จจะเป็นเรื�อิงสินุก้สิำ�หรับแมว คุณอิ�จจะทำ�
เสิียงแปลีก้ ๆ หรือิท่�ท�งต์ลีก้ ๆ แบบไม่รต์้ วั แลีะมันคงน่�ต์ืน� เต์้นพอิ ๆ
ก้ับก้�รไลี่จับหน้เลียก้็ได้
ท่าที่ 8 ท่านอนตะแคงข่้าง ก้็เป็นอิีก้ท่�หน่�งที�เจ้�น�ยข่อิง
คุณแสิดงคว�มไว้ใจคุณ เพร�ะเป็นท่�ที�มันไม่จำ�เป็นต์้อิงปิดหน้�ท้อิง
แถมยังเป็นท่�ที�สิบ�ยต์ัวอิีก้ด้วย

ทีม� �ภ�พ : https://dog-vs-cat.com/7-sleeping-position-can-reveal-5-12-2020

ท่าที่ 9 คือท่าอัลติฯ (Ultimate) ซี่ง� แสิดงถ่งคว�มไว้ใจคุณ
แบบสิุด ๆ นั�นก้็คือิท่�นอินหง�ย เพร�ะท้อิงคือิอิวัยวะสิ่วนสิำ�คัญที�
บอิบบ�งที�สิุดข่อิงแมว ห�ก้เจ้�น�ยข่อิงคุณนอินหง�ยอิย้่ใก้ลี้ ๆ ก้็
เปรียบเสิมือินก้ับเร�ว�งโทรศ์ัพท์มือิถือิทิ�งไว้บนโต์�ะโดยไม่ได้เข่้�รหัสิ
ไว้นั�นแหลีะ แมวที�ถ้ก้เลีี�ยงไว้ในบ้�นมัก้จะมีแนวโน้มที�จะนอินหง�ย
งนอิก้บ้�น เพร�ะมัมมันอิ�จจะไม่มม่ไว้วใจสิภ�พแวดลี้
จสิภ�พแวดลี้อิม
ม�ก้ก้ว่�แมวทีที�เลีี�ยงนอิก้บ้
�ก้นัก้
รอิบต์ัวม�ก้นั

แลีะท่านอนสุดท้าย ผู้มอิย�ก้จะเปรียบเทียบก้ับหนังจีนก้ำ�ลีัง
ภ�ยใน (เด�อิ�ยุก้นั ได้เลียทีน�ี ) นัน� ก้็คอิื ท่�นอินไร้ก้ระบ�นท่� คุณอิ�จ
จะเคยเห็นท่�นอินที�แสินประหลี�ดชีวนน่�หัวเร�ะ เหมือินก้ับว่�เจ้�
น�ยข่อิงคุณไม่มีก้ระด้ก้ แต์่ไม่ต์้อิงห่วง เพร�ะท่�นอินแบบนั�นคือิท่�
นอินทีไ� ม่เป็นอิันต์ร�ยก้ับมัน เจ้�น�ยข่อิงคุณร้สิ้ ก้่ สิบ�ยแลีะผู้่อินคลี�ย
ม�ก้ทีสิ� ดุ เป็นท่�ทีแ� มวก้ำ�ลีังต์้อิงก้�รพัก้ผู้่อินจริงๆ เร�จ่งไม่ควรไปรบก้วน
ก้�รพัก้ผู้่อินข่อิงท่�น เพร�ะเร�คงไม่อิย�ก้ทำ�ให้น�ยท่�นหงุดหงิดก้ัน
หรอิก้ใชี่ไหมครับ
ทีนี� เร�ก้็พอิจะเด�อิ�รมณ์ข่อิงเจ้�น�ยได้บ้�งแลี้ว ก้่อินจะ
จ�ก้ก้ันไปในวันนี� ผู้มข่อิแถมเคลี็ดลีับเลี็ก้ ๆ น้อิย ๆ เพื�อิปรนนิบัต์ิ
น�ยท่�นให้แฮิปปี� แลีะคว�มผู้�สิุก้ข่อิงท�สิแมว เริ�มจ�ก้สิิ�งเบสิิคที�สิุด
ก้�รสิัมผู้ัสิครับ แมวไม่ชีอิบให้ใครม�ลี้บหรือิสิัมผู้ัสิห�งข่อิงมัน เพร�ะ
เป็นอิวัยวะที�ไวต์่อิคว�มร้้สิ่ก้ ก้�รลี้บห�งจะทำ�ให้แมวร้้สิ่ก้ไม่สิบ�ยต์ัว
แลีะหงุดหงิดได้ ดังนั�นเวลี�ลี้บแมวควรจะเริ�มจ�ก้ลี้บที�หัวแลีะแก้้ม
เบ� ๆ ห�ก้มีเสิียงคร�งต์อิบแปลีว่�น�ยท่�นร้้สิ่ก้พอิใจแลีะมีคว�มสิุข่
แลีะห�ก้แมวนอินหง�ยให้เก้�พุง ก้็ต์อิ้ งข่อิแสิดงคว�มยินดีดว้ ย เพร�ะ
นั�นคือิร�งวัลีสิ้งสิุดข่อิงท�สิที�จะได้รับแลี้วครับ
อิีก้หน่�งวิธิ์ีปรนนิบัต์ิเจ้�น�ยที�อิย�ก้จะแนะนำ�ก้็คือิก้�รใชี้
แปรงสิีฟัันเก้่� แชี่นำ��อิุ่นๆแลี้วนำ�ม�แปรงข่นให้เจ้�น�ย ก้�รทำ�แบบนี�
จะทำ�ให้แมวร้สิ้ ก้่ คลี้�ยก้ับก้�รถ้ก้แม่ข่อิงมันเลีียข่นให้ต์อินเป็นลี้ก้แมว
ซี่ง� จะทำ�ให้มนั ร้สิ้ ก้่ สิบ�ยแลีะอิบอิุน่ เป็นอิย่�งม�ก้ ลีอิงเอิ�ไปทำ�ก้ันด้แ
ลี้วอิย่�ลีืมก้ลีับม�เลี่�ให้ผู้มฟัังด้วยนะครับว่�เจ้�น�ยข่อิงใครชีอิบแบบ
ไหนก้ันบ้�ง สิุดท้�ยนี� ข่อิให้มคี ว�มสิุข่ก้ับแมวทีบ� �้ นแลีะปลีอิดภัยจ�ก้
โควิดนะครับ
ด้วยรัก้แลีะเมี�ยว ๆ
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เทคนิิคขายของ
มืือสองออนิไลนิ์ ให้เริ�ด! ให้ปัง!
“Based on true story” ยัังไงได้้ขายัง่ายั ออกไว ได้้ราคาด้ี
เรือิ� งเลี่�ข่อิงเร�ต์อินนีม� �จ�ก้ประสิบก้�รณ์จริงนะ เชีือิ� ว่�ทุก้คน
ต์้อิงมีข่อิงหลี�ยอิย่�งที�เก้็บไว้เฉีย ๆ ไม่ได้ทำ�อิะไร เมื�อิเวลี�ผู้่�นไปข่อิง
เหลี่�นั�น ถ้ก้เก้็บลีงก้ลี่อิงเอิ�ไปซี่อินใต์้บันไดจนลีืมไปแลี้วว่�เคยมีจน
อิย�ก้ได้ใหม่ จนเคยซีือิ� ม�ซีำ�� ก้็มี แต์่ใครจะร้ว้ �่ ด้วยพลีังข่อิงโซีเชีียลีมีเดีย
ในปัจจุบันจะทำ�ให้ข่อิงที�ถ้ก้เก้็บลีืมเหลี่�นั�นเปลีี�ยนเป็นเงินให้เร�เอิ�ไป
ชี้อิปปิ�งต์่อิได้
ต์ัวเร�เอิงเป็นคนชีอิบทดลีอิงใชี้ข่อิงใหม่ ๆ ชีอิบเปลีีย� นรุน่ ทุก้ครัง�
ที�อิอิก้ใหม่ แลีะไม่ชีอิบเก้็บข่อิงเก้่�เอิ�ไว้ แต์่จะเอิ�ไปไว้ที�ไหนลี่ะ เดิมก้็
แจก้คนนัน� คนนีไ� ปบ้�ง แต์่ต์อินหลีังเยอิะจนแจก้ไม่ไหวลีะ ถ่งข่่น� ต์้อิงปิด
ห้อิงนำ��ห้อิงหน่�งทำ�เป็นห้อิงเก้็บข่อิง ต์�ยๆๆไม่ร้จะทำ�ยังไงดี อิย้่ดี ๆ ก้็
น่ก้ข่่น� ได้ว�่ เอิ�ม�ข่�ยเป็นข่อิงมือิสิอิงดีก้ว่� นัน� ก้็เลียก้ลี�ยเป็นจุดเริม� ต์้น
เข่้�สิ้่วงก้�รข่�ยข่อิงเร�
ต์อินนี�ม�นั�งน่ก้ด้ คิดไม่อิอิก้เลียว่�อิะไรที�ไม่เคยข่�ย ต์ั�งแต์่
แทบเลีต์ มือิถือิ เคสิ โน้ต์บุ�ค แอิปเปิ�ลีวอิชี ก้ระเป๋� ก้ลี้อิงถ่�ยร้ป
เดนทอิลีลี้ป ริงแฟัลีชี โทรศ์ัพท์บ้�น โมเดลี โซีฟั� เก้้�อิี� รอิงเท้�ผู้้�ใบ
เครื�อิงต์ีฟัอิงนม เต์�รีดไอินำ�� หมวก้ก้ันน็อิค ข่วดนำ��อิิเก้ีย ห้ฟัังบลี้ท้ธิ์ ผู้้�
ก้ันเป้�อิน แผู้่นดีวีดี หนังสิือิ สิว่�นเจ�ะป้น เครื�อิงด้ดฝูุ่น เชีือิก้ก้ระโดด
แม้แต์่คอินโดก้ับรถยนต์์เร�ก้็ข่�ยแบบมือิสิอิงอิอินไลีน์ม�แลี้ว ทีจ� �ำ ไม่ได้
ก้็อิก้ี เยอิะ ทัง� หมดนีเ� ป็นข่อิงทีเ� ร�ใชี้เอิง สิรุปว่� ข่อิงทีไ� ม่ได้ใชี้ เร�ข่�ยได้หมด
ยก้เว้นไว้ก้็แต์่ข่อิงที�มีคนให้ม�เท่�นั�นที�ไม่เอิ�ม�ข่�ย เพร�ะมี
คุณค่�ท�งจิต์ใจจ้ะ
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จ�ก้คว�มสิำ�เร็จข่อิงเร� (คิดเอิ�เอิง) เร�สิรุปได้ว�่ สิิง�
ที�สิำ�คัญในก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ก้็มีอิย้่สิ�มอิย่�งก้็คือิ
ข่อิงต์้อิงดี ชี่อิงท�งก้�รข่�ยต์้อิงดี แลีะวิธิ์ีก้�รข่�ยก้็ต์้อิงดีด้วย
ม�ด้อิันแรก้ ข่อิงที�จะข่�ย
เร�เคยอิ่�นเจอิว่� เว็บยอิดฮิิต์อิย่�ง Kaidee บอิก้ว่�
สิินค้�ทีข่� �ยดีทสิ�ี ดุ ก้็คอิื รถแลีะบ้�นมือิสิอิง เพร�ะข่อิงสิอิงอิย่�งนี�
ใคร ๆ ก้็อิย�ก้ซีื�อิก้ับเจ้�ข่อิงเอิงไม่ผู้่�นคนก้ลี�ง เพร�ะรถแลีะ
บ้�นมือิสิอิงมัก้มีสิภ�พดีที�ร�ค�ถ้ก้ก้ว่�มือิหน่�งเยอิะ ยิ�งบอิก้ว่�
เป็นรถหมอิผู้้้หญิงข่ับมือิเดียว ไม่ค่อิยไปไหน รับรอิงแย่งก้ันซีื�อิ
ไม่ทนั สิ่วนบ้�นมือิสิอิงนอิก้จ�ก้จะได้ร�ค�ทีเ� หม�ะสิมแลี้ว ยังได้
ทำ�เลีดีใก้ลี้เมือิงก้ว่�บ้�นใหม่ที�อิย้่ไก้ลีซีะอิีก้ แลีะที�สิำ�คัญคือิ
สิ�ม�รถต์่อิรอิงร�ค�ได้
สิ่วนสิินค้�มือิสิอิงอิืน� ๆ ทีข่� �ยดี ได้แก้่ เสิือิ� ผู้้� ก้ระเป๋�
แบรนด์เนม สิินค้�ไอิทีทม�ี �เร็วไปเร็วอิย่�งโทรศ์ัพท์มอิื ถือิ แทบเลีต์
เพร�ะจะมีคนที�ไม่ต์�มก้ระแสิ รอิซีื�อิจ�ก้คนที�เอิ�ข่อิงต์ก้รุ่นม�
ปลี่อิย นอิก้จ�ก้นัน� บรรด�ข่อิงใชี้ในบ้�น ข่อิงสิะสิม หนังสิือิ ก้็ได้
รับคว�มนิยมม�ก้เพร�ะมัก้เป็นข่อิงสิภ�พดี ผู้่�นก้�รใชี้ง�นไม่น�น
ข่�ยถ้ก้ก้ว่�ม�ก้ ถ้�เร�ซีื�อิมือิสิอิงม�ร�ค�ดีก้็อิ�จข่�ยต์่อิเป็น
มือิสิ�มได้ก้�ำ ไรอิีก้ ในก้�รซีือิ� ข่�ยข่อิงมือิสิอิง เร�เลียมัก้เห็นโพสิต์์
ต์�มห� “...ราคาไปต่อได้” นั�นเอิง
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ข่อิงมือิสิอิงทีเ� ร�จะนำ�ม�ข่�ย สิิง� สิำ�คัญคือิ ข่อิงทีข่� �ยต์้อิงเป็นข่อิงดีทเ�ี ร�ใชี้แลี้วไม่มปี ญ
ั ห� แต์่ทข่�ี �ยเพียงเพร�ะเปลีีย� นรุน่ หรือิเบือิ�
ทุก้อิย่�งต์้อิงอิย้่ในสิภ�พที�ดีเรียบร้อิยสิมบ้รณ์ ไม่เอิ�ข่อิงปลีอิม ข่อิงย้อิมแมว หรือิหมก้เม็ดม�ข่�ย ห�ก้มีจุดบก้พร่อิงต์รงไหนก้็ต์้อิงแจ้ง
ให้ผู้้ซีื�อิรับทร�บอิย่�งชีัดเจน ต์้อิงสิร้�งคว�มเชีื�อิมั�นให้ก้ับลี้ก้ค้�ว่�ข่อิงที�ซี�อิื จ�ก้เร�เป็นข่อิงดีแน่นอิน
อิันดับถัดม�คือิ เลีือิก้ชี่อิงท�งก้�รข่�ย ต์้อิงเลีือิก้ให้เหม�ะสิมก้ับข่อิงทีเ� ร�จะข่�ย หลีัก้ก้�รห�แหลี่งทีจ� ะข่�ยก้็คอิื เข่้�ไป Search
ใน Google ด้วยคำ�ค้นสิินค้�แบบที�เร�จะข่�ยแลี้วก้็ด้ว่� เค้�มีข่�ยก้ันที�ไหน เร�ก้็ข่�ยที�นั�นแหลีะเพื�อิจะได้เจอิก้ลีุ่มเป้�หม�ยที�ใชี่ม�ก้ที�สิุด
ซี่�งต์ลี�ดข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ในปัจจุบันที�ไม่ควรพลี�ดได้แก้่

Kaidee

แหลี่งซีื�อิข่�ยข่อิงอิอินไลีน์ที�ใหญ่ที�สิุดใน
เมือิงไทยมีข่อิงข่�ยม�ก้ม�ก้ต์ัง� แต์่สิ�ก้ก้ระเบือิยันเรือิรบ สิมัครก้็ง�่ ย
ซีือิ� ข่�ยก้็ง�่ ย เลีือิก้แบบข่�ยฟัรีก้ไ็ ด้ ไม่ต์อิ้ งสิร้�งร้�นให้ยงุ่ ย�ก้ เร�เอิง
ก้็ข่�ยรถแลีะคอินโดได้จ�ก้ที�นี�แหลีะ

Facebook marketplace อิันนี�ก้็ลีงข่�ยได้

ง่�ยแลีะฟัรี ไม่ต์้อิงสิมัครเพิ�มให้วุ่นว�ย เพร�ะเร�เลี่นFacebook
ก้ันทุก้วันทั�วโลีก้ แค่คลีิก้ปุม่ Marketplace แลี้วใสิ่ร้ปแลีะข่้อิม้ลี
ข่อิงสิินค้�ก้็ข่�ยได้เลีย หรือิจะเข่้�ไป join Facebook group ทีซี� อิ�ื
ข่�ยสิินค้�ทีเ� ร�อิย�ก้ข่�ยก้็ได้ ซี่ง� ก้�ร join group แบบนีม� ข่ี อิ้ ดีคอิื
ข่�ยข่อิงเจ�ะต์รงก้ลีุ่มเป้�หม�ยจริง ๆ แต์่ข่้อิเสิียก้็คือิ เค้�จะร้้ว่�
เร�เป็นใครได้จ�ก้ Facebook profile ข่อิงเร� ซี่�งอิ�จจะไปจ�ะเอิ๋
ก้ับเพื�อินข่อิงเร�ที�ก้ำ�ลีังโพสิต์์ข่�ยอิย้่ก้็ได้ ฮิ่� ฮิ่�

อิันสิุดท้�ย วิธิ์ก้ี �รข่�ยข่อิงมือิสิอิงให้ได้ร�ค�ดีแลีะอิอิก้เร็ว
เวลี�จะโพสิต์์ข่�ยข่อิง ควรต์ัง� หัวข่้อิด่งด้ดคนให้อิย�ก้เปิดเข่้�ม�อิ่�น
ใสิ่ชีอิ�ื ให้ต์รงก้ับสิินค้�ทีเ� ร�จะข่�ย บอิก้ยีห� อิ้ รุน่ สิี ข่น�ด ให้ชีดั เจน
มีคำ�ที�เป็น keyword ให้ search เจอิง่�ย เชี่น ข่�ย iPhone11
128 Gb สิี Spaced gray
ร�ยลีะเอิียด ต์้อิงใสิ่ข่้อิม้ลีให้ครบถ้วนชีัดเจน เชี่น
ซีือิ� จ�ก้ไหน ใชี้ง�นม�น�นแค่ไหน ยังมีประก้ันมัย� มีต์�ำ หนิอิะไรบ้�ง
ก้�รใชี้ง�นเป็นยังไง ทำ�ไมถ่งข่�ย จะสิ่งข่อิงยังไง ให้ข่อิ้ ม้ลีทุก้อิย่�งที�
คิดว่�คนซีือิ� อิย�ก้ร้้ คอินเทนท์ไม่ต์อิ้ งย�วแต์่ชีดั เจน ทีสิ� �ำ คัญต์้อิงแจ้ง
ร�ค�ที�ต์้อิงก้�รข่�ยด้วยมิฉีะนั�นจะผู้ิดก้ฎีหม�ย ต์ัวอิย่�งเชี่น ข่�ย
iPhone11 128 Gb สิี Spaced gray สิภ�พน�งฟั้� ประก้ันศ์้นย์ไทย
เพิง� หมด ไม่เคยต์ก้ก้ระแทก้ ต์ิดฟัิลีม์ ก้ระจก้ใสิ่เคสิต์ลีอิด ใชี้ง�นได้
ปก้ต์ิทุก้อิย่�ง อิุปก้รณ์แท้ครบก้ลี่อิง อิแดปเต์อิร์ สิ�ยชี�ร์จ ห้ฟััง
ข่�ยเพร�ะเปลีีย� นรุน่ สิะดวก้นัดรับต์�มแนวรถไฟัฟั้� ร�ค�แปดพัน
บ�ทต์่อิรอิงได้ เป็นต์้น
ถ้�เป็นสิินค้�เทคโนโลียี ถ้�มีก้ลี่อิงสิินค้� อิุปก้รณ์เสิริม
โฟัมก้ันก้ระแทก้ ยันพลี�สิต์ิก้หุม้ อิย้ค่ รบให้ไปด้วย จะทำ�ให้ได้ร�ค�ดี
แลีะข่�ยอิอิก้ได้เร็วม�ก้

Pantipmarket เว็บข่�ยข่อิงมือิสิอิงเครือิ pantip

ที�อิย้่ยงคงก้ระพันม�น�น หน้�ต์�ด้เก้่�นิดแต์่ก้็มีคนเข่้�ไปด้วันลีะ
เป็นแสิน สิมัยก้่อินเร�ก้็เคยข่�ยข่อิงทีน� �ี ก้�รใชี้ง�นก้็ง�่ ย แค่สิมัคร
สิม�ชีิก้แลีะยืนยันต์ัวต์นก้็พร้อิมข่�ยได้ฟัรีทันที

Shopee ก้็เป็นอิีก้แหลี่งหน่�งที�สิ�ม�รถข่�ยข่อิง

มือิสิอิงได้ ค่ อินข่้ �งปลีอิดภั ย แลีะได้ รั บคว�มน่ �เชีื� อิถื อิด้ วย
เพร�ะเป็นก้�รข่�ยข่อิงผู้่�นต์ัวก้ลี�ง เลียต์้อิงมีก้�รลีงทะเบียนทีย� งุ่
ย�ก้แลีะเสิียค่�ธิ์รรมเนียมข่�ย แลีะควรมีก้�รอิัพเดต์ให้หน้�ร้�น
ให้แอิคทีฟัอิย้เ่ สิมอิ จ่งจะได้รบั ก้�รเชีือิ� ถือิ เลียคิดว่�คงไม่เหม�ะก้ับ
คนที�ข่�ยเป็นง�นอิดิเรก้แบบเร�

เทคนิคก้�รต์ั�งร�ค� ก้็ไป search ห�ว่� ข่อิงที�เร�
จะข่�ยนัน� คนอิืน� เค้�ข่�ยก้ันเท่�ไร แลี้วม�เปรียบเทียบเอิ�ว่�
ต์่�งก้ันยังไง ถ้�ข่อิงเร�สิภ�พดีก้ว่�ก้็อิ�จจะต์ั�งร�ค�สิ้งก้ว่�
หรือิถ้�อิย�ก้ข่�ยอิอิก้ได้ไวก้็อิ�จจะต์้อิงลีดร�ค�ลีงให้ต์��ำ ก้ว่�
คนอิืน� ทีสิ� �ำ คัญแนะนำ�ให้ต์ง�ั ร�ค�เผู้ือิ� ต์่อิเอิ�ไว้นดิ หน่อิย เพร�ะ
ต์�มประสิ�คนไทยที�ถ้�ซีื�อิแลี้วไม่ได้ลีดร�ค�เค้�จะไม่ฟัินน..
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ร้ปภ�พสิินค้�ทุก้ชีิ�น ควรจะเป็นร้ปที�เร�ถ่�ยเอิง จัดว�ง
ให้เห็นชีัดเจน มีรป้ เยอิะ ๆ หลี�ย ๆ มุมเพิม� คว�มน่�สินใจ แลีะให้ดี
ควรจะมีก้ระด�ษ์เข่ียนชีือิ� ต์ัวเอิงว�งไว้ข่�้ งๆด้วยเผู้ือิ� ก้ันก้�รถ้ก้นำ�ร้ป
ไปใชี้ ห�ก้ข่อิงมีต์ำ�หนิต์้อิงแสิดงให้เห็นในร้ปชีัดเจน เพื�อิให้ผู้้ซีื�อิ
สิ�ม�รถต์ัดสิินใจได้ว่�ต์้อิงก้�รซีื�อิหรือิไม่ จะได้ไม่ต์้อิงมีปัญห�ก้ัน
ในภ�ยหลีัง
จุดแข่็งสิำ�คัญทีท� �ำ ให้ข่�ยข่อิงอิอิก้ได้เร็วคือิ คว�มรวดเร็ว
ในก้�รต์อิบคำ�ถ�มแลีะต์อิบต์รงประเด็นด้วยคว�มสิุภ�พ เพร�ะ
แสิดงให้เห็นถ่งคว�มเป็นมือิอิ�ชีีพจริงๆ ถ้�ได้แบบถ�มปุบ� ต์อิบปับ�
อิันนีค� นซีือิ� จะชีอิบม�ก้ อิย่�ปลี่อิยให้รอิน�นเดีย� วเค้�จะเปลีีย� นใจ
ไปซีื�อิที�อิื�นซีะก้่อิน ต์้อิงสิ�ม�รถต์อิบคำ�ถ�มเก้ี�ยวก้ับต์ัวสิินค้�ได้
อิย่�งถ้ก้ต์้อิง ไม่เบื�อิก้ับก้�รต์อิบคำ�ถ�มซีำ��ซี�ก้ แม้ว่�จะเป็นสิิ�งที�
เร�ใสิ่ลีงในโพสิต์์ไว้อิย้่แลี้ว
เวลี�เค้�ทัก้ม� “ข่อิงยังอิย้่ไหม ลีดได้ไหม” ก้็อิย่�ต์อิบ
ไปแค่ว�่ “ยังอิย้่ ลีดได้นดิ หน่อิย” ต์้อิงเปลีีย� นคว�มร้สิ้ ก้่ จ�ก้แค่สินใจ
เป็นร้สิ้ ก้่ อิย�ก้ซีือิ� ให้ได้ เชี่น “ต์อินนีย� งั อิย้่ มีคนถ�มเข่้�ม�เยอิะเลีย
แต์่ ก้ ็ ย ั ง ไม่ ไ ด้ ต์ ั ด สิิ น ใจให้ ใ คร ถ้ � สินใจจริ ง จะลีดให้ ไ ด้ . ..”
“รับรอิงร�ค�ข่�ยไม่สิร้�งบ้�นค่� แต์่สิภ�พปิ�งไม่มีรอิย วันนัดรับ
ข่อิงลีอิงเอิ� Loupe ม�สิ่อิงได้เลีย” แลี้วก้็สิ่งอิิโมจิยิ�มหว�น ๆ
ต์�มไปด้วย
ระวัง!! อิย่�เผู้ลีอิใชี้คำ�พ้ดที�ลี้ก้ค้�ฟัังแลี้วไม่ปลีื�ม เชี่น
“อิันนีก้� ไ็ ม่ร”้ “ไม่แน่ใจเหมือินก้ัน..” หรือิก้�รใชี้ค�ำ ไม่สิภุ �พก้็ไม่ควรทำ�
เพร�ะเร�ไม่รเ้ ลียว่� ผู้้ซี้ อิ�ื ข่อิงเร�เป็นใครทีไ� หน จ�ก้ประสิบก้�รณ์ก้็
เคยเจอิคนซีือิ่� ทีเ� ป็นผู้้บ้ ริห�รบริษ์ทั ข่น�ดใหญ่แลีะเป็นเพือิ� นก้ับปลีัด
ก้ระทรวง ข่ับรถเยอิรมันชีัน� S ม�รับเครือิ� งด้ดฝูุน่ มือิสิอิงร�ค�ไม่ถง่
สิอิงพันม�แลี้ว
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เร�มัก้จะทำ�ให้ลีก้้ ค้�ต์ก้ลีงด้วยต์ัวเอิงแบบแอิบชีีน� �ำ ให้เค้�
เลีือิก้ต์อิบคำ�ถ�ม เชี่น “นัดดูข่อง วันไหนดีคะ” หรือิอิ�จใชี้ไม้ต์�ย
“ถ้ารับข่องวันนี้ ลดให้เลย ... บาท” เพือิ� ให้ลีก้้ ค้�ต์ัดสิินใจเร็วข่่น�
คือิ อิ�รมณ์แบบอิย�ก้ได้ก้็รีบซีื�อินะ ซีื�อิวันอิื�นไม่ได้ร�ค�นี�แลี้วนะ
อิย่�ให้มีเวลี�คิดน�นเพร�ะคนเร�เปลีี�ยนใจได้ทุก้วิน�ที แต์่ก้็อิย่�
ข่�ยแบบยัดเยียดจะข่�ยให้ได้ คนซีื�อิจะอิ่ดอิัด
อิีก้วิธิ์ีที�เร�มัก้ใชี้เพื�อิปิดก้�รข่�ย คือิ ก้�รแถมสิ่งฟัรีให้
แต์่ต์อิ้ งมีเงือิ� นไข่เชี่น ซีือิ� วันนีสิ� ง่ ลีงทะเบียนทันที หรือิถ้�ไม่ต์อิ่ ร�ค�
เร�จะสิ่ง EMS ให้เลีย เพร�ะลี้ก้ค้�สิ่วนใหญ่เมือิ� จ่�ยเงินแลี้วก้็ยอิ่ ม
อิย�ก้ได้รับข่อิงเร็วเร็ว
เมือิ� ปิดก้�รข่�ยได้แลี้ว ก้็ควรสิ่งข่อิงให้เร็วทีสิ� ดุ พร้อิมสิ่ง
หลีัก้ฐ�นก้�รสิ่งให้ผู้้ซีื�อิ จะชี่วยเพิ�มคว�มน่�เชีื�อิถือิข่อิงเร�ต์่อิไป
ในอิน�คต์ แต์่สิว่ นต์ัวชีอิบแจ้งว่�สิะดวก้นัดรับม�ก้ก้ว่� ทำ�ให้ผู้ซี้ อิ�ื
อิย�ก้ต์ิดต์่อิเร�ม�ก้ข่่น� เพร�ะด้น�่ เชีือิ� ถือิว่�มีต์วั ต์น แลีะถ้�เป็นข่อิง
มีร�ค� ถ้�นัดรับจะได้สิบ�ยใจทัง� สิอิงฝู่�ย เพร�ะจะได้ต์รวจสิอิบสิินค้�
ให้พอิใจก้่อินทีจ� ะจ่�ยเงิน แลีะเร�ก้็สิบ�ยใจว่�ข่อิงจะไม่ห�ยระหว่�ง
ก้�รสิ่ง ยก้เว้นว่�เสิียแต์่ว�่ ผู้้ซี้ อิ�ื บ�งร�ยอิย้ต์่ �่ งจังหวัดก้็ต์อิ้ งรับคว�ม
เสิีย� งในก้�รสิ่งข่อิงได้ ซี่ง� คนเหลี่�นีก้� ม็ ก้ั จะด้แลีะต์ัดสิินใจจ�ก้คว�ม
น่�เชีื�อิถือิข่อิงผู้้้ข่�ยเป็นสิำ�คัญ
ต์อินเริม� ต์้นทีย� งั ไม่เคยทำ�ก้็อิ�จจะร้สิ้ ก้่ ไม่ก้ลี้�หรือิเข่ินอิ�ย
แต์่พอิทำ�บ่อิย ๆ ก้็จะเริ�มชีิน เริ�มง่�ยแลีะสินุก้ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถ
ข่�ยข่อิงเก้่�ม�สิับเปลีีย� นเพือิ� เอิฟัข่อิงรุน่ ใหม่ไปได้เรือิ� ย ๆ นอิก้จ�ก้นี�
ยังทำ�ให้ค้นพบคว�มสิ�ม�รถอิีก้ด้�นหน่�งข่อิงเร�ด้วยนะ
เร�เริ�มม�น�นแลี้ว... คุณลี่ะ จะลีอิงเริ�มไปห�ข่อิงที�ลีืมไว้
ที�ใต์้บันไดหรือิยัง
ป.ลี. คำ�ศ์ัพท์ ในก้�ร Shopping online ที�ควรร้้
ร�ค�ไปต์่อิได้ = ร�ค�ที�ซี�อิื ม�แลี้วสิ�ม�รถเอิ�ไปข่�ยต์่อิได้ก้ำ�ไร
ร�ค�ไม่สิร้�งบ้�น = ร�ค�สิมเหต์ุสิมผู้ลี
เอิฟั = confirm ยืนยันซีื�อิ
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่
หนึ่ง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ
ไว ใ ห บ ริ ส ุ ท ธิ์ ” พระราชดำรั ส ของ สมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ เ บศร อดุ ล ยเดชวิ กรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย

เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกที่รอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนนี้
ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ
จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ
จำลองโลกภายนอกให เหล าลู กนก ผู  ซ ึ ่ง ไม เคยไดอ อกจากรั ง ได เ ตรี ยมความพร อ ม ได เ ขา ใจหั วใจแห งชุ มชน ได สราง
ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช
ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป

จากการศึกษาชุมชน พบวาพื้นที่ของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ
ณ ขณะนั้นคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร
นารี จำกัด พื้นที่สีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พื้นที่สีคิ้ว
เปนโรงงานตนแบบเพื่อทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม
ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีที่เรามีผูจัดการแผนกที่พรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน
คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากขึ้น
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานที่แปรงฟน
มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม
เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได
มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการที่พนักงาน
ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหานี้สงผล
ต อ ชี ว ิ ต ประจำวั น ของพวกเขา แต เ พราะเหตุ น ี ้ ท ำให
พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง
ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม
พวกเราจึงเล็งเห็ นถึง ศัก ยภาพในสว นนี้ หากสามารถ
สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง
ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม
ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก
นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันที่ COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให
พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคนี้ก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา
เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน
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การสรางกระแสใหเกิด การแปรงแห งและการเลื อกใชย าสี ฟน ที ่ มี
ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยที่ทาทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด
เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู
แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูทั้ง
วิ ธ ี ก ารแปรงแห ง และหลัก การเลือ กยาสี ฟ น ที ่ม ีฟ ลูอ อไรดส ง ไปในกลุมไลน
หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน
บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรือที่
โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได
มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ
ยาสีฟนทุกคน นอกจากนี้คนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ
รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมนี้ นอกจากจะชวยสงเสริมให
พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ
คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย

พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง
แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงนี้จะไดงอกเงย
ไปสูส มาชิกในครอบครัวทีอ่ าศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานี้จะ
ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ
ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ
กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วที่
นอกจากจะดู แ ลพวกเราเป น อย า งดี ยั ง คอยประสานกั บ ทาง
โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง
ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย
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แม โ ครงงาน “แปรงแห ง มั ่ น ใจ
หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา
อุ ป สรรคมาบ า ง แต ด ว ยการช ว ยเหลื อ จาก
หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย
ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให
เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน
อาหารกลางวั น และการปรั บ ปรุ ง สถานที่
สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ
แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต
โครงการนี้อาจจะขยายไปสูโรงงานอื่นๆ จากหนึ่งเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมทั้งอำเภอสีคิ้วก็เปนได
สุดทายนี้ จากประสบการณที่ไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว
คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานต างๆ และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุน ใหโครงการเกิด ขึ้ นได จ ริ ง
เปรียบเสมือนแรงลมที่คอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง

นทพ. กมลธรรม เอกเมธีพันธ
นทพ. กฤตนันท ตันดีมาภรณ
นทพ. ยศภัทร เปมานุกรรักษ
นทพ. เศรษฐพงศ วิสารจารุศร
นทพ. อธิชาติ อมรสมานกุล
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 76
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